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  الدزض الخامع عؼس

 

ِّ وطلم وبازك، على عبدك وزطىلك محمٍد، وعلى آله 
همَّ صل 

َّ
بظم هللا السحمً السحيم، الحمد هلل زب العاملين، الل

 .وصحابخه أحمعين، وعلى مً جبعهم باحظاٍن ئلى ًىم الدًً

. باب الللطت            

ً واملؼاهدًً .. بظم هللا، والصالة والظالم على زطىل هللا وبعد} اللهم اغفس لىا ولؼيخىا وللحاضٍس

 
ًة
.. واملؼاهداث وللميي املظلمين عامت

:  كال ابً كدامت زحمه هللا

باب الللطت 

ٍف، للىل حابس: وهي على ثالثت أضسٍب، أحدها زخص : ما جلل كيمخه فيجىش أخره والاهخفاع به مً غير حعٍس

 {.لىا زطىل هللا صلى هللا عليه وطلم في العصا والظىط وأػباهه ًلخلطه السحل ًيخفي به

 ،أو ما في حىمه ُوحذ في مياٍن هحر مملىٍن  :واصؼالًحا الللؼت هي الش يء اإلالخلؽ اإلاأخىر مً ألاسض ٌٌ هي ما

لشف معخحله ٌُ  .ولم 

  ؼشق اإلاإلف في أكعام الللؼت، ورلً ألهه مً خالٌ جلً ألاكعام جدبحن ألاحيام،  ولىً ًمىً أن هإصل

 كً صاحبه ًّل حلشف مالىه 
ًّ

، ئرا وحذث ؼًِئا طاًّل
ٌ
لاٌ ئن الللؼت واحبت ًُ ا لحىم الالخلاغ، فهل   كامًّ

ً
جأصُال

أو معخحله هل ًجب كلًُ أن جلخلؼه وحلشفه، أو ًلاٌ ئن هزا معخحٌب، أو ًلاٌ ئن هزا مىشوٌه؟ بأي هزه 

ألاكىاٌ هأخز؟ 

  ،ٌلىً مً حُث ألاصل فلذ اجفم الفلهاء الحلُلت أن هزه ألاكىاٌ لها مىاػاٌث جخجٌز كليها بحعب ألاحىا

. كلى حىاص الالخلاغ في الجملت، وئهما اخخلفىا في أيها أفظل أن جلخلؽ الللؼت ئرا وحذتها أو جترهها

  فزهب بلع الفلهاء والحىفُت والؽافلُت ئلى أهه ئن خاف كليها الظُلت فاهه ًترهها، ٌلني ألافظل في هزه

ىشه له كىذئٍز أن ًلخلؼها . الحالت أن ًترن الللؼت وٍُ

  ًٍب مً هزا، ئًّل أهه أػلم سحمه هللا حلالى هشاهُت الالخلاغ، وهى مشويٌّ كً اب ورهب مالً أًًظا ئلى كٍش

كباط وابً كمش أًًظا، وئلُه ًمُل ؤلامام أحمذ أو بىحىه كاٌ ؤلامام أحمذ إلاا فُه مً ؼول الزمت، وخىف 

. جظُِم اإلااٌ

  ا ًجمم بحن مشل هزه ألاكىاٌ أؼاس ئلُه ؤلامام الىصٍش الفلُه ابً هبحرة، حُث
ً
م جىظؼ

َ
مىً أن ًلاٌ ئن ز ٍو

ا حفـها: كاٌ سحمه هللا حلالى، هما سحم ألائمت أحملحن .  ئن أخزها هاوًٍ

ف بها واإلاحافـت كليها ا أن ًحفـها لصاحبها، وازًلا مً كذسجه كلى الخلٍش فُيىن - أي ئن أخز هزه الللؼت هاوًٍ

. كىذئٍز اإلاؽشوق له الخلاػها، ٌلني ًيىن ألافظل له أن ًلخلؽ هزه الللؼت، وهى معخحٌب في حله
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  ،ف بها، فاهه كىذئٍز ًترهها  كلى الخلٍش
ً
أما ئن خاف كلى هفعه الفخىت، وجظُِم هزا اإلااٌ، ولم ًجذ كذسة

لاٌ الىشاهت، ًُ يىن أخزه في مشل هزه الحالت كلى أكل أحىاله أن   هُف ئرا هلب كلى ؿىه كلى الخظُِم، ٍو

. وكذم اللذسة كليها، فاإلاىم كىذئٍز ًخىحه

  كاٌ وهي كلى زالزت أطشٍب، أي أن 
ٌم
 .الللطت اللت جلخلق لها أكظامٌم ثالثت

  شاد به ما واهذ كُمخه :  فىما رهش سحمه هللا حُث كاٌ:اللظم  ول ما جلل كُمخه فُجىص أخزه، ٍو

، وئهما ًّل ًلخفذ ئليها، ٌٍ ، لِعذ كىذ أوظاغ الىاط راث با
ً
 واللبرة دائًما في مشل هزه الخلادًش مخذهُت

 
ً

. بأوظاغ الىاط، ليىن الخلذًش كىذ أوظاغ الىاط ملخذًّل

 ٍف،: كاٌ اإلاإلف سحمه هللا حلالى سخص :  ورلً للٌى حابش سض ي هللا كىهفُجىص أخزه والاهخفاق به مً هحر حلٍش

لىا سظٌى هللا صلى هللا كلُه وظلم في اللصا والعىغ وأؼباهه ًلخلؼه الشحل ًيخفم به، فارا وحذ الشحل 

، هزه مما ًّل جخللم بها همت أوظاغ 
ٌ
 خمعت

ٌ
 أسبلت

ٌ
اًّلن زالزت اًّلٌث، ٍس كىذئٍز مشل هزا اإلااٌ الِعحر مشل كىذها ٍس

 كلًما مً ألاكالم الجافت، أما 
ً

 جمشجحن، وحذ سهًُفا، لى وحذ مشال
ً
الىاط، ومشله لى وحذ كلى ظبُل اإلاشاٌ جمشة

ألاكالم راث الصىاكاث الوالُت والشمُىت، فلِعذ مً هزا اللبُل، لى وحذ هأًظا ههزا الىأط، أو وحذ ؼًِئا 

ول هزا مما ًمىً أن ٌلذ مما ًّل جدبله همت أوظاغ الىاط، وجلل كُمخه، فلىذئٍز مً اإلاىادًل أو هحىه، 

يىن ملىه إلالخلؼه ًيخفم به  .ٌؽشق الخلاػه، ًجىص الخلاػه ٍو

 ،ومما ًذٌ كلُه حذًث أوغ سض ي هللا كىه إلاا مش الىبي صلى هللا كلُه وظلم وهزا كذ اجفم الفلهاء كلُه 

م، فلاٌ  فذٌ هزا كلى أن مشل هزه الخمشة ،«لىال أوي أخاف أن جكىن مً الصدكت ألكلتها»: بخمشٍة في الؼٍش

ًجىص الخلاػها، والاهخفاق بها، بأولها وهحى رلً فخملً كىذئٍز بهزا الالخلاغ ألنها مً ألامىس الِعحرة، ولم 

ًمىم الىبي صلى هللا كلُه وظلم مً الخلاػها وىنها هحر مملىهٍت له، أو ًّل ٌلشف مالىها، وئهما الزي مىله أهه 

. جحشم كلُه الصذكت، وهىزا آٌ بِخه كلُه الصالة والعالم، ولزلً امخىم كلُه رلً

 ًوهزا أًًظا مً ألادلت التي أؼاس .. للٌى حابش سخص لىا سظٌى هللا صلى هللا كلُه وظلم: كاٌ اإلاإلف بلذ رل

ئليها اإلاإلف سحمه هللا حلالى، وأصح مىه ما رهشهاها كبل كلٍُل مً حذًث أوغ في ما سواه البخاسي في كصت 

. الخمشة آلاهفت الزهش

الحيىان الري ًمخىي بىفظه مً صغاز الظباع، كاإلبل والخيل وهحىها، فال ًجىش أخرها، ألن الىبت : الثاوي}

لَل صلى هللا عليه وطلم  ِّ 
مالك ولها، دعها معها حراؤها وطلاؤها، جسد املاء وجأكل »  عً ضالت إلابل فلال،طُس

 .{«الشلس حلى ًأجيها زبها

  ما ًمخىم بىفعه مً صواس العباق، ٌلني الحُىان الزي ٌعخؼُم أن ًذافم كً هفعه أمام :الثاوىاللظم 

 فمً هىا ٌلني كً، ًّل مً جبلُظُت، فلِغ اإلالصىد ما ًيىن مً صواس العباق، فال ًجىص صواس العباق،

الخلاػه ًّل، وئهما اإلاشاد الحُىان الزي ًمخىم بىفعه كً صواس العباق ئرا هاحمخه فُذافم كً هفعه، 

مشل ؤلابل ومشل البول، ومشل الشىس، ول هزه مً الحُىاهاث التي جمخىم بىفعها كً : مشل مارا؟ كالىا

. صواس العباق
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 رئٍب وسللٍب وولٍب مفترٍط، وهحى رلً مً أهىاق العباق 
ً

. واإلاشاد بصواس العباق ما ًيىن مً مشال

 مىً أن هلٌى ئن الحُىان الظائم كلى كعمحن : ٍو

  ما ًمخىم بىفعه والشىس والجمل وهحىه :اللظم  ول. 

  الوىم وهحىها :الثاوىاللظم 
ً

 .ما ًّل ًمخىم بىفعه، والظأن مشال

 ،هما حاء في الحذًث اإلازوىس كً الىبي صلى هللا كلُه فأما اللعم ألاٌو فُحشم الخلاػها، وًّل جملً باًّللخلاغ 

 خفها الزي ،«معها حراؤها وطلاؤها» ٌلني دكها «مالك ولها»:  كً طالت ؤلابل، كاٌُظِئَل وظلم هىا، إلاا 

، ولزلً 
ً
لت  ػٍى

ً
جمش ي كلُه، وظلاؤها بؼنها الزي حعخلي مىه حُث ًحخفف باإلااء وهزا ًمىنها مً البلاء فترة

مالك ولها دعها معها حراؤها »حاء الىهي كً الخلاغ مشل هزه الحُىاهاث، ووان اإلاشاٌ بظالت ؤلابل، 

. وهى مالىها «وطلاؤها، جسد املاء وجأكل الشلس حلى ًأجيها زبها

  ورلً ألن الخلاػها ًّل ًفُذ ؼًِئا، فالللؼت ئهما ًشاد منها حفف هزا اإلااٌ، وئًصاله لصاحبه، فهي جحافف

مىً لصاحبها أن ًأجيها في اإلايان الزي جشهها فُه . كلى هفعها، ٍو

  لظُاق اإلااٌ كىذئٍز مالم ٌولب 
ً
 ئلى أن في الخلاػها هىًكا مً ئؼواٌ الزمت بها، وسبما ًيىن هزا مذكاة

ً
ئطافت

لشفها  ٍم وهحىه، أو وكىق خؼٍش محذٍق بها، فلىذئٍز ًمىىه أن ًأخزها َو  مً كؼاق ػٍش
ً

كلى ؿىه ظشكتها مشال

. حتى ًصل بها ئلى صاحبها

  أما ما ًّل ًمخىم مً صواس العباق، والظأن واإلالض وصواس ؤلابل وما أؼبهها مً الحُىاهاث، فهزه ًجىص الخلاػها

شحم بالىفلت بلذ رلً كلى صاحبها متى وحذها ىفم كليها، ٍو . ٍو

  وهزا الحىم ًخلشس في مشل هزه الحالت ئرا وان كادًسا كلى رلً، ئرا وان كادًسا كلى الىفلت كليها، أما ئرا لم

ظبؽ زمنها، فارا  ًلذس كلى الىفلت كليها فاهه كىذئٍز ًجىص أن ًخخلص منها بالبُم، ولىً ًحفف وصفها، ٍو

. حاء صاحبها وجأهذ مً أهه مالىها، دفم ئلُه زمنها كىذئٍز 

 {ومً أخر هرا لم ًملكه، ولصمه ضماهه، ولم ًبرأ مىه ئال بدفعه ئلى هائب إلامام: كال}            

 ٌلم ًملً، هزا واحٌذ، : ومً أخز هزا ٌلني ما ًمخىم بىفعه مً الحُىاهاث واإلبل والشىس والبول وهحىه، كا

. ألهه ًّل ٌؽشق الخلاػه

  ٌ لى ا: ٍو ًُ ، وكلُه فاهه : زاه
ٌ
ولضمه طماهه، فُظمىه كىذئٍز؛ ألهه وطم ًذه كلُه هي في الحلُلت ًٌذ مخلذًت

. ًظمً لى هلً هزا اإلااٌ، أو هزه ؤلابل، أو هحىها كىذه

. ولضوم الظمان هىا مؼلٌم، حلذي وفشغ أو لم ًخلذَّ ولم ًفشغ

  ٌبهزا اإلاا 
ً
ولم ًبرأ ئًّل بذفله ئلى هائب ؤلامام، أي أهه لى وطم الُذ كلُه، فاهه ًّل ًبرأ وجيىن رمخه ميؽولت

الزي ًّل ٌؽشق له أن ًلخلؼه، وًّل أن ًأخزه حتى ًذفله ئلى هائب ؤلامام، ٌلني كىذها مشل الؽشغ وهحىها مما 

. جحفف كىذها مشل هزه ألامىاٌ وحعلم ئليها
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ما جكثر كيمخه مً  ثمان واملخاع والحيىان الري ال ًمخىي مً صغاز الظباع، فيجىش : الثالث: كال املإلف}

 في مجامي الىاض كاألطىاق وأبىاب املظاحد في أوكاث الصلىاث، فملى حاء طالبه 
ًة

فه حىال جب حعٍس أخره ٍو

 {.فىصفه دفعه ئليه بغير ببىٍت 

  ما جىثر كُمخه مً ألازمان واإلاخاق والحُىان الزي ًّل ًمخىم مً ول صواس العباق  :الثالثاللظم

 .فُجىص أخزه

فه هما رهشها، وئًّل فاهه ًّل ٌؽشق  ذ فُما ئرا وان ًأمً هفعه في حفـه وحلٍش وئرا كلىا بمؽشوكُت الالخلاغ فجًر

. له كىذئٍز الالخلاغ

  ئرا الخلؼه مارا ًصىم به؟

، ٌلشفه في مجامم الىاط، في ميان الالخلاغ هفعه، في الىظائل التي ًمىً مً خاللها 
ً
 واملت

ً
ٌلشفه ظىت

. ، ٌلشفه باإلالشوف، ٌلني بما حلاسف كلُهالىصٌى ئلى صاحبه

  ؽترغ أن ًخأهذ مً وصفه ولزلً ًؼلب مىه أن ًصف هزا اإلااٌ زم كىذئٍز ًذفله لصاحبه ئن وحذه، َو

 .الظائم مىه، فارا وصفه وصًفا ًدبحن به ملشفخه ووافم رلً حلُلخه دفم هزا اإلااٌ ئلُه

  جب ا أو فلحًرا، فُملً كىذئٍز ٍو ًُّ ئرا لم ًجذه بلذ ظىٍت ًيىن في ملىه، ٌلني ًذخل هزا اإلااٌ في ملىه، وان هى

كلُه ملشفت صفت هزا اإلااٌ الزي الخلؼه، وملشفت حيعه، وملشفت أًًظا كُمخه وما ًخخص به مما له أزٌش في 

زمىه إلاارا؟ 

  ،له ًٌ حتى ئرا حاء صاحبها ًىًما مً الذهش ولى بلذ كؽش ظىحن، فخأهذ مً أن رلً اإلااٌ الزي الخلؼه هى مل

.  ما لم ًىً هزا اإلااٌ مىحىًدا بلُىه كىذه، فاهه كىذئٍز ًذفله ئلُهفاهه كىذئٍز ٌلؼُه كُمخه،

  وهزا اللعم ًمىً كىذئٍز أن ًلعم ئلى أكعاٍم، ولىً ئرا كشأها آلان هالم اإلاإلف ًدبحن لىا مً هالمه سحمه

هللا حلالى الترهحز كلى طابؽ هزا الىىق الزي ٌؽشق الخلاػه، وهى ما جىثر كُمخه مً ألازمان واإلاخاق والحُىان 

ٌ -الزي ًّل ًمخىم مً ول صواس العباق فُجىص   في مجامم الىاط، واألظىاق، - ًلى
ً

فه حىًّل جب حلٍش أخزه،  ٍو

هزه مً مجامم الىاط، وأبىاب اإلاعاحذ مً هحر أن ًيىن رلً في داخل اإلاسجذ، ألن الىبي صلى هللا كلُه 

 ًيؽذ طالخه في اإلاسجذ كاٌ له
ً

 ،«ال زد هللا عليك ضالخك، فان املظاحد لم جبنى لهرا» :وظلم إلاا ظمم سحال

 .«ال أزبح هللا ججازجك»: وفي الحذًث آلاخش مً ًبُم وحذه باإلاسجذ كاٌ

  لىً ألابىاب خاسج اإلاسجذ، فمتى حاء ػالبه فىصفه دفله ئلُه بوحر بِىٍت، فال ًلضم كىذئٍز البِىت ألهه مصذٌق

. في مشل هزه الحالت، وللىص الىاسد في رلً

. وئن لم ٌلشف هعائش ماله، وًّل ًخصشف فُه حتى ٌلشف وكاءه ووواءه وصفخه

هزا اإلااٌ ئرا لم ًجذ صاحبه بلذ هزه العىت، وهزا الخلٍشف، فُيىن هعائش ماله، ًملً كىذئٍز بلذ مض ي 

. هزه العىت

ا : زحمه هللا حعالى-كال املإلف }
ًة
فملى حاء طالبه فىصفه، دفي ئليه أو مثله، ئن كان كد هلك، وئن كان حيىاه

د بً خالد  ِّفه، ملا زوي عً ٍش
ف، أو بيعه ثم ٌعس  ا ًخش ى جلفه، فله أكله كبل الخعٍس

ًة
-ًحخاج ئلى مإهٍت، أو ػب 

لَل زطىل هللا : كال- زض ت هللا عىه ِّ 
اعسف وكاءها » :عً للطت الرهب أو الىزق، فلال- صلى هللا عليه وطلم-طُس
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ا مً الدهس فادفعها ئليه ، فان حاء طالبها ًىمًة
ًة
ِّفها طىت

خرها » :، وطأله عً الؼاة، فلال«وعفاصها، ثم عس 

 {.«فانها هي لك، أو ألخيك، أو للرئب

 ،
ً

فها حىًّل ذ بً خالذ -سحمه هللا حلالى- هما رهش اإلاإلف ًجب حلٍش ذ بً خالذ، وحذًث ٍص ، ورلً لحذًث ٍص

. أصل في الللؼت

 ٌفان حاء صاحبها، ٌلني خالٌ هزه العىت، وئًّل فؽأهً بها، : كا ،
ً
اكشف كفاصها، ووواءها، زم كشفها ظىت

وهزا الحذًث ًذٌ في الحلُلت كلى طشوسة ملشفت صفت الللؼت، وطبؼها، حتى ئرا حاء صاحبها بلذ 

شبؽ الخصشف بها، أمىً ملشفخه ودفلها ئلُه، أو زمنها، ئن وان كذ جصشف بها،  ًُ شاد به الحبل الزي  ًُ والىواء 

ؽذ كليها، واإلالنى . ًّل ًخصشف بها حتى ٌلشف صفاتها التي جىظبؽ بها: به، وَُ

  وألامش بالخلٍشف هىا في الحذًث اإلاخلذم« 
ًة
ِّفها طىت

ألاكشب أهه للىحىب، ورلً إلبشاء الزمت، وئًصاٌ  «ثم عس 

 .الحم ئلى معخحله

  ذفم ئلُه بوحر
ُ
فمتى حاء ػالبها، فىصفه، دفله ئلُه بوحر بِىٍت، ٌلني فىصف هزا اإلااٌ، وهزه الللؼت، فاهه ج

ىٍت، ِ
ِّ لضم كىذ الفلهاء بالُمحن، ب ًُ لضم بأن ًأحي الؽاة، كلى أن هزا اإلااٌ له، بل حتى وًّل  ًُ  ألن إلاارا؟ ولهزا ًّل 

ألاصل أنها ملىه، ًّلظُما وكذ وصفها بما ًذفم كىه الؽً في زبىث اظخحلاكه لها، وكذ حاءث العىت هما 

. رهشها بهزا

 افلل بها كىذئٍز ما ،«وئال فؼأهك بها»:  للىلهوئن لم ٌلشف صاحبها كىذئٍز بلذ ظىٍت، فانها جيىن في ملىه؛ 

ذ، وهزا ًذٌ كلى زبىث الاظخحلاق أو الخملً باليعبت له في مشل هزه الحالت، حتى كاٌ بلع أهل الللم : جٍش

، ٌلني ًّل ًملً سده، ًيخلل جللاء بلذ مض ي هزه العىت . هزا زبىٌث كهشيٌّ

 ٌهما رهشها-فمتى حاء ػالبه، ٌلني هزا اإلااٌ فىصفه دفم ئلُه أو مشله ئن وان كذ هلً، ورلً ألنها : كا -

 كىذه، وهي في حىم الىدٌلت، فُجب كىذئٍز اإلاحافـت كليها، ودفلها ئلى صاحبها اإلاالً لها متى وحذ، وًّل 
ٌ
أماهت

ًظمنها ئرا هلىذ كىذه، ما لم ًخلذَّ هى أو ًفّشِغ؛ ألهه أمحٌن، وكذ حاء في الحذًث الزي رهشه اإلاإلف مً 

ذ بً خالذ ا مً »: سواًت أًًظا ٍص  عىدك، فان حاء طالبها ًىمًة
ًة
فان لم حعسف فاطدىفلها، ولخكً ودٌعت

 .«الدهس، فأدها ئليها

ف أو بيعه، ثم ٌعسفه ملا زوي عً } خش ى جلفه، فله أكله كبل الخعٍس ًُس ا 
ًة
ا ًحخاج ئلى مإهٍت، أو ػب 

ًة
وئن كان حيىاه

د بً خالد، كال اعسف وكاءها » :الللطت الرهب أو الىزق، فلال- صلى هللا عليه وطلم-طُس ل زطىل هللا : ٍش

 
ًة
ِّفها طىت

 {.«وعفاصها ثم عس 

  اعسف وكاءها»: كً للؼت الزهب والىسق، الىسق هي الفظت، كاٌ- صلى هللا كلُه وظلم-إلاا ُظئل الىبي» ،

واللفاص هى الىكاء الزي جيىن فُه الىفلت أو اإلااٌ، ظىاًء وان هزا مً حلٍذ، أو خشكٍت، أو هحر رلً مً مشل 

 ألامىاٌ،
ً
ٌٌ جلً ألاوكُت التي جىطم بها كادة شاد حلُحن - هما رهشها- هما لى واهذ دساهم أو دهاهحر، وهزا مشا ًُ ًّل 

ً دون هحرهما، وئهما اإلاشاد إزش في ملشفتها: هزًً ألامٍش . ول ما ًظبؼها بالصفت، ٍو
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 ٌا مً الدهس فادفعها ئليه»: كا ، فان حاء طالبها ًىمًة
ًة
ِّفها طىت

 وظأله كً ،«اعسف وكاءها وعفاصها، ثم عس 

 فهى كىذئٍز ئرا لم ،«فاهما هي لك أو ألخيك أو للرئب» ٌلني هزه هي الللؼت، خزها ،«خرها»: الؽاة، فلاٌ

فه في مشل هزه الحالت ٌعخلضم هما رهشها الىفلت، فان  لّشِفها، وهزا اإلااٌ حلٍش ًأخزها فعخظُم، فُأخزها َو

وان ًلذس كليها، فُىفم زم ًشحم كلى صاحبها بالىفلت التي أهفلها، وئن وان ًّل ًلذس باكها، وحفف لصاحبها 

. زمنها بلذ ملشفت وصفها

ف مً غير حعٍد فال ضمان فيها: كال}            . {وئن هلكذ الللطت في حىل الخعٍس

 ٌكا ، ، ولم ًخملىها بلذ، الخملً ًيىن بلذ الحٌى : ئن هلىذ الللؼت في حٌى الخلٍشف، كبل أن ًخم الحٌى

، فلىذئٍز ًّل ًظمً، إلاارا؟فال طمان كلُه، 
ْ
 وهىا ألنها لم جذخل في ملىه، وألهه أمحٌن، وألهه لم ًخلذَّ ولم ًفشغ

وؽحر أًًظا ئلى أهه مً أهىاق الللؼت اإلااٌ الزي ًدعاسق ئلُه الفعاد، هما لى وحذ فىاهه وخظشواٍث، ولها 

؟ ظخفعذ بلذ ًىمحن، أو زالزٍت، أو أظبىٍق، أو 
ً
لاٌ ئنها ججلغ كىذه ظىت ًُ  كىذ أوظاغ الىاط، فهل 

ٌ
كُمت

أظبىكحن، هزه ًمىً كىذئٍز أن ًخصشف بما هى ألاحف إلاالىها، ظىاًء وان بأولها، وجلُُم زمنها، أو جلذًش زمنها 

لصاحبها، زمً العىق، أو ببُلها، والاحخفاؾ بشمنها، هما رهشها، وئهما اللصذ كىذئٍز أن هزا الىىق مً اإلااٌ 

.  ًّل ًخصىس فُه الخلٍشف ظىت

، فاحخاج ئليه }          
ًة
ئذا أخر الللطت وجصسف فيه بظبب حاحٍت، ما حكم هرا؟ لم ًكخمل الظىت كاملت

. {وجصسف فيه

  وًّل ٌعخؼُم أن ًىفم كليها، أو واهذ جفعذ، وًّل ًمىىه أن ،
ً
هى ًّل ًجىص له هزا ئًّل ئرا واهذ حعخذعي هفلت

 كىذه، ًجب كلُه أن ًحفـها، وأن ٌعدبليها، فان وكم 
ٌ
، فلىذئٍز ٌلمذ ئلى رلً، وئًّل فانها ودٌلت

ً
ٌلّشِفها ظىت

لضمه كىذئٍز الظمان، بخلذًش زمنها، بحعب ظلش العىق، وملشفت  في رلً، ًيىن كذ خالف اإلاؽشوق، ٍو

. وصفها، فارا حاء صاحبها، فاهه ًذفلها ئلُه

 ملً بالخلاػه، أما الزي ًمخىم ، أحىاٌ الللؼت جىص الاهخفاق به، ٍو فه، ٍو ، ًّل ًجب حلٍش
ً
ما واهذ كُمخه كلُلت

بىفعه، والجمل وهحىه، هما حاء في الحذًث، فُحشم الخلاػه، أما ما ًّل ًمخىم بىفعه، هصواس العباق، 

 كىذ أوظاغ الىاط، فهزه ًجىص الخلاػها، إلاً أمً 
ٌ
وأًًظا مً الحُىاهاث، أو مً ألامىاٌ التي ًيىن لها كُمت

جب ملشفت صفت ما الخلؼه وحيعه، وكُمخه، وما  ف بها، ٍو أو وحذ في هفعه اللذسة كلى حفـها، والخلٍش

، فبلذ ًخخص به، وهحى رلً،
ً
جب كلُه أن ٌلّشِفها ظىت  حتى ئرا حاء صاحبها، ًذفلها ئلُه بلذ وصفه لها، ٍو

ا أو فلحًرا، لىً هزا اإلالً ًّل ٌلني رهابها كلى صاحبها، فمتى  ًُ ف ئرا لم ٌلشف صاحبها، فاهه ًملىها هى الخلٍش

 بلُنها، أو ًذفم ئلُه زمنها
ً
. حاء ًىم مً الذهش وحب كلُه أن ًذفلها ئلُه جلً الللؼت، ئن واهذ مىحىدة

 عىده مً املال فهى له، : كال املإلف}
َل
د حِّ

خه وئطالمه، وما وُس واللليق هى الطفل املىبىذ، وهى محكىمٌم بحٍس

 
ًة

ا عدال . {ووالًخه مللخلطه، ئذا كان مظلمًة

  هش بلذ الللؼت؛ للصلت بُنهما، حُث أن الللُؽ ًلخلؽ، وهى في حلُلت ألامش ػفٌل طائٌم، هما أن
ُ
الللُؽ ر

ٌٌ طائٌم كً صاحبه، لشف وعبه، وهزا ًصذق كلى الؼفل مً الللؼت ما ٌُ  وهزا ػفٌل طائٌم كً والذًه، ًّل 
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شاد به اإلاؼشوح في الؽاسق، أو اإلاسجذ، أو هحى مً ألاماهً : ظً الىًّلدة ئلى البلىن، وكٌى اإلاإلف ًُ اإلاىبىر، 

بلع الىاط مً الؼفل، ًّلظُما ئرا وان هاؼًئا كً كالكٍت هحر - كافاها هللا وئًاهم-اللامت، التي ًخخلص 

. ؼشكٍُت، كً صها وهحىه

 لشف وعبه ٌُ فشض : حىم الخلاغ هزا الؼفل اإلاىبىر، أكصذ اإلاؼشوح، الؼائم، الظاٌ كً والذًه، الزي ًّل 

 وهزا الىحىب ٌعلؽ بلُام البلع به، فال ًجب كلى ول أحٍذ، وئهما ًجب كلى هفاًٍت، ٌلني ًجب الخلاػه،

، سبما ًفترط مً هالٍب 
ً
مً ًىلز هزا الؼفل مً الهلىت بترهه في هزه ألاماهً، وأحُاًها جيىن أماهً مىحؽت

وهحىه، فارا الخلؽ مً أحذ اإلاعلمحن أو الىاط، ًيىن كىذئٍز هزا الالخلاغ سافًلا للفشطُت كلى البلُت، 

﴾: ورلً للمىم كىله حلالى انِّ ْدوَل عُس
ْ
ال مِّ وَل

ْ
ث ِّ

ْ
ى إلا

َل
ل ىا عَل

ُس
ه اوَل عَل

َل
 ح

َل
ال ي وَل ىَل

ْ
ل

َّ
الخ ِّ وَل

ر  بِّ
ْ
ى ال

َل
ل ىا عَل

ُس
ه اوَل عَل

َل
ح : ، وللىله[2: اإلاائذة] ﴿وَل

ا﴾ يعًة مِّ
اضَل حَل

َّ
ا الى ْحيَل

َل
ا أ مَل

َّ
ه
َل
أ
َل
ك

َل
ا ف اهَل ْحيَل

َل
ًْ أ مَل سض ي -، وكذ زبذ في الصحُح مً حذًث ابً كمش [32: اإلاائذة] ﴿وَل

ظلمه»: كاٌ- صلى هللا كلُه وظلم-أن الىبي - هللا حلالى كنهما ٌُس  وهزا هى ،«املظلم أخى املظلم، ال ًظلمه، وال 

. كٌى حماهحر أهل الللم

 ت، فال ًفترض أن ًيىن هزا اإلالخلؽ : كىله خه وئظالمه، رلً ألن ألاصل في ؤلاوعان هى الحٍش وهى محيىٌم بحٍش

ت، وهزا مخفٌم كلُه،  وهىزا الؼفل اإلالخلؽ اإلاىبىر في الؽاسق، أو في اإلايان اللام، أهه سكُم، وئهما ألاصل الحٍش

ؤلاظالم، ألاصل أن ول مىلىٍد ًىلذ كلى الفؼشة، والفؼشة هى ؤلاظالم، ًّلظُما ئن وان في داس ئظالٍم، فلامت 

أهل الللم كلى الحىم بيىهه مً اإلاعلمحن كىذئٍز، ومً أبىائهم، فان وان مىحىًدا في بلٍذ هحر ئظالمٍُت، ووان 

مىً أن هلٌى  فيها معلمىن، هما هى الحاٌ آلان في أهثر البلذان، حُث ًّل جخلى مً معلمحن، فان ألاهثر ٍو

بِخحن فأهثر، : حمهىس الفلهاء كلى أهه أًًظا ًيىن معلًما، مادام فُه معلمىن في هزا البلذ، حتى كاٌ بلظهم

ٌلني أًّل ًلل رلً كً بِخحن، فُيىن كىذئٍز في الحىم هحىمهم، حولًُبا لإلظالم، وئن وان اؼترغ بلع 

الفلهاء واإلاالىُت، أن ًيىن اإلالخلؽ معلًما، ولىً ئن وان في بلٍذ وافٍش، ولِغ زمَّ معلمىن، هما في بلع 

. البلذان الصوحرة وهحىها، فاألهثر كلى أهه كىذئٍز ًيىن في حىم أبىاء الىفاس

  ٌّذفً ئرا ماث في ملابشهم، ورلً : وكُل وهى كىي أهه حتى في هزه الحالت، ًيىن في حىم اإلاعلمحن وأبىائهم، وٍُ

ألن ول مىلىٍد ًىلذ كلى الفؼشة، وهى هزلً، واهلؼاق جبلُخه وعًبا ٌعخلضم اهلؼاق جبلُخه دًًىا، فلىذئٍز ًّل 

. هفاًسا- هما رهشها-ًدبم أهل هزا البلذ، ولى واهىا في الجملت 

 ٌأو فشاٌػ، أو هحىه، فهى : كا ، ٌٌ وما ُوِحَذ كىذه مً اإلااٌ فهى له، ٌلني ئرا ُوحذ كىذ هزا الؼفل اإلالخلؽ ما

ىسر، وهزا  شر ٍو ، ٍو
ٌ
هما -له، ألهه الـاهش أهه له، حُث وان هزا اإلااٌ مله، وألهه واإلايلف، له ًٌذ صحُحت

هى كٌى هشحٍر مً أهل الللم، بل هصىا كلى أهه ًىفم كلى هزا اإلااٌ مىه، ًىفم كلى هزا اإلااٌ الزي - رهشها

ُوحذ، وأحُاًها ًيىن كىذه ولم ش يٌء مً اإلااٌ، ًيىن مً ػشحه وجشهه في هزا اإلايان ًترن مله هلىد أحُاًها، 

ىفم كلُه مىه ًُ  .فباجفاق الفلهاء هزا اإلااٌ ًجىص أن 

، وهفلخه في ببذ املال: كىله}           
ًة

ا عدال . {ووالًخه مللخلطه ئذا كان مظلمًة

  بهزًً الؽشػحن، وهزا ،
ً

خىلى ماله، وهى ولُه ملخلؼه، ئرا وان معلًما كذًّل ووًّلًخه، ٌلني الزي ًلي ؼئىهه، ٍو

باجفاق أهل الللم، واللذالت هي الاظخلامت كلى الذًً، بفلل ألاوامش وجشن الىىاهي، واظخلامت اإلاشوءة بفلل ما 
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، والذلُل كلى رلً ما حاء كً كمش بً الخؼاب إلاا ُوِحَذ في صمىه ًفلله الىاط مً آلاداب وحعً ألاخالق

، فُلٌى الشاوي 
ٌ
وحذتها : ما حملً كلى أخز هزه اليعمت؟ فلاٌ: "حئذ به ئلى كمش بً الخؼاب، فلاٌ: مىبىر

 فأخزتها، فلُل
ً
ارهب فهى : ولم، فلاٌ كمش بً الخؼاب: أهزلً؟ كاٌ: "ئهه سحٌل صالٌح، فلاٌ له كمش: طائلت

، ولً وًّلؤه، وكلُىا هفلخه . ، هما سوي رلً مالً، وصححه ؤلامام ألالباوي"حشٌّ

 وهفلخه في بِذ اإلااٌ، ئن لم ًىً مله ما ًىفم كلُه، وللل ألازش اإلازوىس كً كمش بً الخؼاب كبل كلٍُل : كىله

ًٌ ئلُه، ولِغ هزا مً الىاحباث  ٌؽحر ئلى رلً، فال ججب هفلخه كلى اإلالخلؽ باًّلجفاق؛ ألن اإلالخلؽ محع

 .بل ألاصل أن الىفلت كىذئٍز جيىن كلى بِذ اإلااٌاإلاخلُىت كلُه، 

هُس فهى: كىله}          
َل
ف

َّ
ل
َل
. {..وما خ

 ،فُيىن كىذئٍز لبِذ اإلاعلمحن ،
ٌ
خل، ئرا لم ًىً له وسزت

ُ
ٌٍ أو دًٍت ئن ك ُه مً ما

َ
ف

َّ
ل
َ
، ٌلني ما خ

ٌ
 فان وان له وسزت

لشف وعبه؟   ٌُ  وهى ًّل 
ٌ
هُف ًيىن له وسزت

 مً السضاعت}           
ٌم
. {ئذا كان لدًه ئخىة

   ئرا وان لذًه ئخىة مً الشطاكت، هل ًشزىن أم ًّل؟

ؤلاخىة مً الشطاكت في الحلُلت ًّل ًشزىن، ًّل ًذخلىن في ؤلاسر في مشل هزه الحالت، وئهما ٌعخفاد مً 

، لىً مً لؼائف ألاكىاٌ الفلهُت، وهى كٌى ؼُخ ؤلاظالم ابً الشطاكت اإلاحشمُت، أزش الشطاق هى اإلاحشمُت

، ٌلني مشل ما ئرا لم ًتزوج، ولم ًىجب وماث، فهل ًمىً أن ًلاٌ كىذئٍز : جُمُت
ٌ
أهه ئرا لم ًىً لذًه وسزت

كُاًظا كلى اإلالخم في حم اإلالخم، أن الىًّلء وؤلاسر إلالخلؼه؟ رهب ؼُخ ؤلاظالم ئلى هزا، واظخذٌ بحذًث 

ث»: كاٌ- صلى هللا كلُه وظلم-وازلت بً ألاظلم كً الىبي  عخيلها، ولليطها، وولدها : املسأة جحسش ثالثت مىاٍز

وألن هزا أولى مً أن هجلله لبِذ اإلااٌ، ًيخفم به كامت اإلاعلمحن، فهى أولى منهم، :  كاٌ،«الري العىذ عليه

ألن هزا اإلالخلؽ كذ حلب كلُه، وسبما ًيىن أًًظا العبب في جحصُله لهزا اإلااٌ، ولىً الجمهىس ًشون طلف 

بىىن كلى ألاصل، وأهه كىذئٍز ًيىن بِذ اإلااٌ أولى به . هزا الحذًث، ٍو

 ٌلحم به، لى ادعى أحٌذ وعبه، فلا
ُ
 : ومً ادعى وعبه أ

ٌ
 هبحرة

ٌ
لحم به، إلاارا؟ ألن في هزا مصلحت ُُ هزا ابني، ف

لت جدؽىف ئلى ئلحاق اليعب، وإلاا حاء أًًظا مً حذًث كائؽت، كً الىبي  صلى هللا كلُه -للؼفل، وألن الؽَش
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  فلُل بأهه ًّل ،
ً
 ما الحىم كىذئٍز؟ الحلُلت أن الذكىة اإلاشأة ًّل جخلى ئن واهذ متزوحت

ٌ
لىً ئرا ادكخه امشأة

يعب لها ئًّل بشض ى صوحها، ألهه ظُحمل اظمه، وكُل يعب لها مؼلًلا، وًّل : ًُ ًُ وهى اإلازهب كىذ الحىابلت أهه 

يعب ئليها، فخيىن هي أًما له ًُ . ٌلني هزا أن ًيىن ابًىا لضوحها، وئهما 

 ٌلحم به : كا ًُ م ئلُه، فارا ادكاه اليافش 
َ
عل ٌُ م ئلُه، وعًبا ًّل دًًىا، ولم 

َ
عل ٌُ لحم به وعًبا، ولم 

ُ
ئًّل ئن وان وافًشا أ

لحم به دًًىا، هما جلذم،  ًُ ألن ألاصل أهه مىلىٌد كلى الفؼشة، وأهه معلٌم، لىً ئلحاكه به وعًبا وعًبا، لىً ًّل 

 وألن اليافش ًشبذ له حم إلاا فُه مً حؽىف الؽشق بازباث وعبه، وفُه هما رهشها مصلحت لهزا الؼفل،

الىياح، والفشاػ، هما ًيىن رلً أًًظا للمعلم، ٌلني هفشه ًّل ًمىم مً اليعبت ئلُه، لىً ًّل ًلحم به دًًىا؛ 

، جمخىم كلُه كىذئٍز 
ٌ
 كـُمت

ٌ
 .ألن الؼفل محيىٌم باظالمه، وفي ئلحاكه به دًًىا مظشة


